Nós Igreja – Folheto Litúrgico
Missa do 1º Domingo do Advento
Ano B – Roxo
Diocese de Barreiras – Bahia
Orientações Litúrgicas
para o Advento: 1) Não
se reza o glória (exceto
quando previsto). 2)
Escolher músicas e
cantos apropriados. 3)
O ambiente litúrgico seja enfeitado com
moderação e simplicidade. Do ponto de
vista simbólico, é sempre aconselhável
uma coroa do advento com as quatro velas
ou outro símbolo. A orientação do Diretório
Litúrgico instrui os arranjadores a não
abusarem das flores, usando-as discretamente na composição do espaço
celebrativo.

I Ritos Iniciais
COMENTÁRIO
(Elaborado pela Equipe Litúrgica)

CANTO DE ABERTURA
CD Liturgia VIII, faixa 1 - Paulus
1. Quando virá, Senhor, o dia, / em que
apareça o Salvador / e se efetue a profecia: / "Nasceu do mundo o Redentor"?
Orvalhai lá do alto, ó céus, / e as nuvens chovam o Justo!
2. Aquele dia prometido / à antiga fé
de nossos pais, / dia, em que o mal será
banido, / mudando em risos nossos ais!
3. Quando felizes o veremos, / no firmamento despontar / e a espargir clarões
supremos, / da terra as trevas dispersar?
4. Filha de Reis, ó Virgem pura, / sai da
modesta posição. / Em ti, embora criatura, / de Deus se fez a encarnação!

1- ACOLHIDA
PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
AS: Amém!
PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!
Após a saudação do Presidente, acende-se a
primeira vela da coroa do Advento, dizendo:
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BENDITO SEJAIS, DEUS DA ESPERANÇA, PELA LUZ
DE CRISTO, SOL DE NOSSA VIDA, A QUEM
ESPERAMOS COM TODA A TERNURA DO CORAÇÃO.

A seguir pode-se cantar (CD Alegrai-vos
sempre no Senhor, faixa 3 – Paulus):
A luz virá, a luz virá / e resplandecerá o
novo dia!

2- ATO PENITENCIAL
PR: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos
o nosso espírito ao arrependimento para
sermos menos indignos de aproximar-nos
da mesa do Senhor. (pausa).
PR: Senhor, que viestes ao mundo para nos
salvar, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.
PR: Cristo, que continuamente nos visitais
com a graça do vosso Espírito, tende piedade de nós.
AS: Cristo, tende piedade de nós.
PR: Senhor, que vireis um dia para julgar as
nossas obras, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
AS: Amém.

3 - ORAÇÃO DO DIA
PR: Ó Deus todo-poderoso, concedei aos
vossos fiéis o ardente desejo de possuir o
reino celeste, para que, acorrendo com as
nossas boas obras ao encontro do Cristo
que vem, sejamos reunidos à sua direita na
comunidade dos justos. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. AS: Amem!

II - Liturgia da Palavra
Pode-se cantar o refrão orante: (CD
Celebrando o Dia do Senhor – Fasixa 14)
Estejamos atentos, / o Senhor vai nos
falar (2x). Boa notícia ele vem proclamar.
/ Fala, Senhor, o teu povo te escuta!

COMENTÁRIO

(Facultativo)

1ª LEITURA (Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7)
Leitura do Livro do Profeta Isaias.
– 16bSenhor, tu és nosso Pai, nosso redentor; eterno é o teu nome. 17Como nos deixaste andar longe de teus caminhos e endureceste nossos coraçðes para não termos o
teu temor? Por amor de teus servos, das tribos de tua herança, volta atrás. 19bAh! se
rompesses os céus e descesses! As montanhas se desmanchariam diante de ti.
64,2bDesceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de ti. 3Nunca se ouviu dizer
nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto tu,
tenha feito tanto pelos que nele esperam.
4Vens ao encontro de quem pratica a justiça
com alegria, de quem se lembra de ti em
teus caminhos. Tu te irritaste, porque nós
pecamos; é nos caminhos de outrora que
seremos salvos. 5Todos nós nos tornamos
imundície, e todas as nossas boas obras
são como um pano sujo; murchamos todos
como folhas, e nossas maldades empurramnos como o vento. 6Não há quem invoque
teu nome, quem se levante para encontrarse contigo, escondeste de nós tua face e
nos entregaste à mercê da nossa maldade.
7Assim mesmo, Senhor, tu és nosso pai, nós
somos barro; tu, nosso oleiro, e nós todos,
obra de tuas mãos. – Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

SALMO RESPONSORIAL 79(80)
(CD Cantando os Salmos - Ano B Vol I - Faixa
1 - Paulus)

Iluminai a vossa face sobre nós, / convertei-nos. Para que sejamos salvos!
1. Ao Pastor de Israel, prestai ouvidos / Vós
que sobre os querubins vos assentais, /
aparecei cheio de glória e esplendor! / Despertai vosso poder, ó nosso Deus / e vinde
logo nos trazer a salvação!
2. Voltai-vos para nós, Deus do universo! †
Olhai dos altos céus e observai. / Visitai a
vossa vinha e protegei-a! / Foi a vossa mão
direita que a plantou; / protegei-a, e ao rebento que firmastes!
3. Pousai a mão por sobre o vosso Protegido, / o filho do homem que escolhestes
para vós! / E nunca mais vos deixaremos,

Senhor Deus! / Dai-nos vida, e louvaremos
vosso nome!
2ª LEITURA (1 Cor 1,3-9)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Coríntios. – Irmãos: 3para vós, graça e paz,
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor
Jesus Cristo. 4Dou graças a Deus sempre a
vosso respeito, por causa da graça que
Deus vos concedeu em Cristo Jesus: 5Nele
fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, 6à medida que
o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. 7Assim, não tendes falta de nenhum
dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso, Jesus Cristo. 8É ele também
que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até ao fim, até ao
dia de nosso Senhor, Jesus Cristo. 9Deus é
fiel; por ele fostes chamados à comunhão
com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso.
– Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

tos, 2) foi crucificado, morto e sepultado; 1) desceu à mansão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia; 2) subiu aos
céus; está sentado à direita de Deus Pai
todo-poderoso, 1) donde a de vir a julgar
os vivos e os mortos. 2) Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, 1) na
comunhão dos santos, na remissão dos
pecados, 2) na ressurreição da carne, na
vida eterna.
AS: Amém!

5 - PRECES DA ASSEMBLEIA
PR: Irmãos e irmãs, Deus é nosso Pai e
nosso redentor; podemos nos dirigir a ele
com total confiança e suplicar-lhe:
AS: Vinde salvar-nos, ó Redentor!
(A Comunidade pode elaborar as preces)

PR: Concluamos com a oração da Campanha da Evangelização:
Pai Santo, / quisestes que a vossa Igreja
fosse, no mundo, / fonte de salvação
EVANGELHO (Marcos 13,33-37)
para todas as nações, / a fim de que a
CD Liturgia VIII, faixa 9 - Paulus
obra do Cristo que vem / continue até o
fim dos tempos. / Aumentai em nós o arVem mostrar-nos, á Senhor (2x) / Tua grande compaidor da evangelização, / derramando o Esxão (2x) / Dá-nos tua salvação! (2x)
pírito prometido, / e fazei brotar em nossos corações a resposta da fé.
PR: O Senhor esteja convosco.
PR: Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Ele está no meio de nós!
AS: Amém!
✠ Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.
AS: Glória a vós, Senhor!
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: 33”Cuidado! Ficai atentos, porque
não sabeis quando chegará o momento. 34É
como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a
cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. 35Vigiai, portanto, porque não
sabeis quando o dono da casa vem: à tarde,
à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. 36Para que não suceda que, vindo de
repente, ele vos encontre dormindo. 37O que
vos digo, digo a todos: Vigiai!”
– Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor!

4 – PROFISSÃO DE FÉ

(dois coros)

(Símbolo dos Apóstolos)
PR: Creio em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra:
1) e em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor, 2) que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo; 1) nasceu da
Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pila-

‘

III - Liturgia Eucarística

COMENTÁRIO - (Facultativo)

6 – PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
CD Liturgia VIII, faixa 3 - Paulus

AS: Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja!
PR: Recebei, ó Deus, estas oferendas que
escolhemos entre os dons que nos destes,
e o alimento que hoje concedeis à nossa
devoção torne-se prêmio da redenção
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém!

7 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Prefácio: As duas vindas de Cristo
(Missal, página 406/477)

8 - PAI-NOSSO
PR: Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou:
AS: Pai nosso...
PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela
vossa misericórdia, sejamos sempre livres
do pecado e protegidos de todos os perigos,
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo salvador.
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!
PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu
vos dou a minha paz. Não olheis os nossos
pecados, mas a fé que anima vossa Igreja;
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o
Espírito Santo. AS: Amém!
PR: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
AS: O amor de Cristo nos uniu!
(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:)

A nossa oferta apresentamos no altar /
e te pedimos: Vem, Senhor, nos libertar!

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudaivos em Cristo Jesus.

1. A chuva molhou a terra / o homem plantou um grão, / a planta deu flor e fruto, / do
trigo se fez o pão.
2. O homem plantou videiras, / cercou-as
com seu carinho. / da vinha brotou a uva, /
da uva se fez o vinho.

AS: Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro
de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

3. Os frutos da nossa terra / e as lutas dos
filhos teus, / serão, pela tua graça / Pão vivo,
que vem dos céus.

PR: Felizes os convidados para a ceia do
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo!

4. Recebe, Pai, nossas vidas, / unidas ao
pão e vinho / e vem conduzir teu povo, / guiando-o no teu caminho.
PR: Orai, irmãos e irmãs...

AS: Senhor, eu não sou digno/a de que
entreis em minha morada, mas dizei uma
palavra e serei salvo/a!

CANTO DE COMUNHÃO

11 - BÊNÇÃO FINAL

(CD: Liturgia IV, faixa 4 - Paulus)

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!

Vigiai, vigiai, eu vos digo / não sabeis
qual o dia ou a hora. / Vigiai, vigiai eu repito / eis que vem o Senhor em sua glória!
1. Foste amigo antigamente / desta terra
que amaste, / deste povo que escolheste, /
sua sorte melhoraste, / perdoaste seus pecados, / tua raiva acalmaste.
2. Vem de novo restaurar-nos! / Sempre
irado estarás, / indignado contra nós? / E a
vida não darás? / Salvação e alegria, / outra
vez, não nos trarás?
3. Escutemos suas palavras, / é de paz que
vai falar; / paz ao povo, a seus fiéis, / a
quem dele se achegar. / Está perto a salvação / e a glória vai voltar.
4. Eis: amor, fidelidade / vão unidos se encontrar; / bem assim, justiça e paz / vão beijar-se e se abraçar. / Vai brotar fidelidade /
e justiça se mostrar.
5. E virão os benefícios / do Senhor a abençoar / e os frutos de amor / desta terra vão
brotar. / A justiça diante dele / e a paz o seguirá.
6. Glória ao Pai onipotente, / ao que vem,
glória e amor. / Ao Espírito cantemos: / glória a nosso defensor! / Ao Deus Uno e Trino
demos / a alegria do louvor.

9 - DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Aproveite-nos, Ó Deus, a participação
nos vossos mistérios. Fazei que eles nos
ajudem a amar desde agora o que é do céu
e, caminhando entre as coisas que passam,
abraçar as que não passam. Por Cristo,
nosso Senhor.
AS: Amém!

IV - Ritos Finais
10 – AVISOS DA COMUNIDADE
(A cargo das Equipes de Liturgia)

Visite o site da Diocese de Barreiras:
www.diocesedebarreiras.org.br

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai
e Filho ✠ e Espírito Santo.
AS: Amém!
PR. ou Diácono: Glorificai a Deus com
vossa vida. Ide em paz, e o Senhor vos
acompanhe! AS: Graças a Deus!
CD Liturgia VIII, faixa 13 - Paulus
Como sol nasce da aurora, de Maria nascerá / aquele que a terra seca em jardim
converterá / Ó Belém, abre teus braços
ao Pastor que a ti virá! / Emanuel, Deus
conosco, vem ao nosso mundo, vem !
1. Ouve, ó Pastor do teu povo, / vem do alto
céu onde estás. / Emanuel, Deus conosco, /
vem ao nosso mundo, vem!
2. Vem teu rebanho salvar, / mostra o amor
que lhe tens! / Emanuel, Deus conosco, /
vem ao nosso mundo, vem!

13 - REFLEXÃO
O Senhor está vindo
Celebramos hoje o primeiro domingo do
advento e abrimos um novo itinerário litúrgico. O ano civil acompanha as variações
naturais do tempo: verão, inverno, primavera e outono, estações que variam nos diferentes hemisférios da terra. No ano litúrgico, nós acompanhamos os acontecimentos da vida de Jesus Cristo. Começamos
com o seu advento, a sua vinda. Depois
vem o seu nascimento e assim sucessivamente. Nós começamos o ‘ano litúrgico’ nos
preparando para receber Jesus, para celebrar o seu nascimento. Advento quer dizer
que Deus está vindo. Por isso, dizemos que
neste Domingo se inicia o Ano Litúrgico. É
um tempo de preparação e penitência. Nos
preparamos para acolher o Senhor que está
vindo. A cor litúrgica deste tempo é o roxo,
cor mais sóbria e que nos convida à reflexão
e à penitência.
Neste ano de 2018, nós vamos ler, aos
domingos, o evangelho de Marcos.
O trecho que vamos ler neste domingo começa assim: “Cuidado! Ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como o homem que ao partir para
o estrangeiro, deixou casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a
cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai porque não sabeis
quando o dono da casa vem: à tarde, à meia
noite, de madrugada ou ao amanhecer” (Mc
13,33-37).

O que impressiona no pequeno trecho
do evangelho é a insistência no dever de “vigiar”. O termo aparece 3 vezes no imperativo (vv. 33,35,37) e depois uma vez na parábola do patrão que partiu e ordenou ao
porteiro que vigiasse (v. 34).
O que significa vigiar? Estar acordados,
com os olhos abertos, ter toda atenção. Vigiar é um exercício trabalhoso, porque compromete a mente e o corpo, mas é um exercício gerado e sustentado por uma esperança firme: alguém está para chegar e está
às portas; alguém que invocado, ardentemente desejado, está para vir. O texto diz
que retornará de noite. No passado não se
viajava de noite. As estradas não eram asfaltadas e os animais mais ferozes saíam
fora. Eram inseguras e entrando nos povoados os becos não eram vigiados. O texto diz
que este homem retorna de noite e não diz
o momento.
Marcos quer dizer que os servos absolutamente não devem dormir. Devem permanecer acordados. Do contrário, perderão a
chegada de seu Senhor.
Vigiar é não dormir, certamente, mas é
também perceber o lento despontar da manhã, perceber o que está para além da
noite, intuir que a luz vai brotar e vai dissipar
as trevas da escuridão.
Certamente, quando a Igreja faz ressoar
no início do ano litúrgico o faz para que não
tenhamos uma vida adormecida, incapaz de
perceber os acontecimentos, as pessoas e
as coisas que estão interagindo no meio de
nós. Quanta riqueza nós perdemos das pessoas, quantos sentimentos, quanta bondade, porque estamos distraídos. Se não
percebemos as coisas cotidianas corremos
o risco de não perceber também a presença
de Deus no meio delas.
A nossa vida espiritual, ao invés de ser
ardente, é muito frágil. Não estamos prontos
a acolher a vinda de Deus e, consequentemente, receber a sua palavra e seus impulsos de conversão. A liturgia quer sacudir as
nossas consciências para a vinda do Salvador que se aproxima.
Dom Josafá Menezes da Silva
Bispo Diocesano de Barreiras
______________________________________

14 – LEITURAS DA SEMANA
2ªf.: Is 2,1-5; Sl 121; Mt 8,5-11; 3ªf.: Is 11,1-10;
Sl 71; Lc 10,21-24; 4ªf.: Is 25,6-10a; Sl 22; Mt
15,29-37; 5ªf.: Is 26,1-6; Sl 117; Mt 7,21.24-27;
6ªf.:, Imaculada Conceição de Maria: Gn 3,915.20; Sl 97; Ef 1,3- 6.11-12; Lc 1,26-38; Sábado.: Is 30,19-21.23-26; Sl 146; Mt 9,35 –
10,1.6-8.

